Die Darmreinigung mit Endofalk® - Hinweise für den Patienten
türkisch

Name des Patienten: ______________________________________
Untersuchung am ________________

um _______________ Uhr

Endofalk® İLE BARSAK TEMİZLİĞİ
Endofalk®, MacrogoPlu çeşitli tuzlardan oluşan bir
karışımdır ve isotonik bir eriyiğin hazırlanmasında kullanılır. Barsakları iyice temizlemek için içilir. İçine aroma
katmak (portakal-passion meyvesi aroması veya
ananas-limon aroması) içilmesini kolaylaştırır. Bu eriyik
içinde şeker bulunmaz. Barsak temizlenmesi esnasında
tuz alma veya tuz kaybı hemen hemen olmaz, öyle ki
su ve elektrolit durumu değişikliğe uğramaz.

ALMA ÖNERİLERİ
Lütfen içime hazır eriyiği açıklandığı şekilde size
verilmiş olan Endofalk®-poşetlerinden hazırlayınız.
6 poşet Endofalk® ile 3 litre, 8 poşet Endofalk® ile
ise 4 litre eriyik hazırlanabilir.

10 dakikada bir bardak

İÇİLECEK ERİYİĞİN HAZIRLANMASI
2 poşet içeriği ile 1 litre içme eriyiği elde edilir.
Litre başına 2 poşet ölçüsünü katiyen değiştirmeyin.
Eriyik, on dakikada bir olarak 200-300 ml'lik (takriben
bir bardak) porsiyonlar halinde, hepsi bitene veya aptes
berrak gelene kadar içilecektir.

2 poşet içeriğini bir
sürahi veya şişe içine
doldurun

Bu eriyiğin ikiye bölünerek içilmesini öneriyoruz. İlkin
muayene gününden önceki akşamüstü/akşam, geri kalan
miktarı da muayene sabahı alın.
Doktorunuz tavsiye ederse, bunun tümünü muayene
günü alabilirsiniz. Genel olarak muayeneden 4 saat önce
içilir.
Endofalk® almadan 2-3 saat evvel katı besin almayın.
Katı gıda maddelerini muayeneden sonra yiyebilirsiniz.

Buna 1/2 litre ılık şehir
suyu ilave edin ve eritin.

Endofalk® size çok az etkide bulundu ise, gerektiğinde
temizliğin sıvı ile tamamlanması için doktora muayeneden evvel mutlaka haber verin.
Diyabetliler: Ekmek birimlerine (BE) sayma yapılmaz.
Doğum kontrol hapı alan bayanlar: İshal nedeniyle bu
haplar yetersiz kalabilir. Fakat bu hapları muntazam
almaya mutlaka devam edilmelidir.

Tekrar ½ litre daha soğuk
şehir suyunu ilave edin.

Düzenli ilaç kullanan hastalar: Lütfen hekiminizi bilgilendiriniz, çünkü barsak temizlenmesi sonucunda önemli
ilaçlar dışarı atılarak gerektiği gibi etki göstermeyebilirler.
Muayeneden bir gün evvel hazmı kolay yiyecekler yemek
ve bol sıvı içmek (berrak içecekler ve çay) hazırlığa ve
içilecek miktara olumlu etkide bulunabilir.

İçilecek eriyik buzdolabında soğutulabilir, çünkü bu şekilde tadı daha iyidir. İçecek 48 saat içinde tüketilmelidir.

Cihaz kanallarının tıkanmaması ve bunun korunması için
muayeneden beş gün evvel, kabuklu, çekirdekli gıda
maddeleri (az öğütülmüş, buğdaydan yapılmış, besin
maddeleri, üzüm, müsli, domates, fındık, haşhaş, kivi,
fasulya, nohut, vs.) yemeyin.

